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Голова приймальної комісії – Литовченко О.В. 
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приймальної комісії – Романенко Т.В. 
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Лаврінець К.П., Лавська Н.В., Мороз М.С., Шевченко Н.О.  
 

Порядок денний: 
 

Про внесення зміни до Правил прийому на навчання до 
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» для 
здобуття освітнього ступеня бакалавр на 2020 рік. 
 
 
СЛУХАЛИ: Відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В., 
яка доповіла, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України  
від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 07 травня 2020 за № 415/34698 необхідно внести зміни до Правил 
прийому на навчання до Відокремленого підрозділу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» для здобуття освітнього ступеня бакалавр на 2020 рік. 

 
ВИСТУПИЛИ: директор коледжу Литовченко О.В.  з обговоренням даного 
питання.  

 
УХВАЛИЛИ: внести зміни до Правил прийому на навчання до 
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» для 
здобуття освітнього ступеня бакалавр на 2020 рік, а саме: 
 

1. У розділі ІІ: 
пункт 8 викласти у такій редакції: 
«8. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 

українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, 



та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої 
освіти нарівні з громадянами України.»; 

доповнити розділ новим пунктом 12 такого змісту:  
«12. Надавачі освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснюють 

навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) 
замовлення та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 
встановлюють вартість навчання відповідно до Порядку формування 
мінімального розміру плати за навчання для здобуття  вищої освіти на основі 
індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 березня 2020 року № 191.». 

 
2. У розділі ІІІ: 
абзац другий викласти в такій редакції: 

«Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за 
рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв та документів у 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічних коледж» проводиться в строки, 
наведені у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма навчання 

вступники на основі  
ОКР "Молодший спеціаліст"  

Початок прийому заяв та 
документів 13 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів  

о 18:00 год. 
22 серпня 2020 року 

 
Фахові вступні випробування 
 

25 – 31 серпня 2020 року 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку вступників 

не пізніше  
03 вересня 2020 року 

Виконання вступниками вимог 
до зарахування на місця 
державного замовлення 

до 12:00 год. 
09 вересня 2020 року 

Зарахування вступників 
відбувається: 

- за державним замовленням 
 

- за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

 
- не пізніше 12:00 год. 15 вересня 2020 року 

 
 

- не пізніше 22 вересня 2020 року 

Переведення на вакантні місця 
державного замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб 

 
- не пізніше 30 вересня 2020 року 

 
 

 



3. У розділі ІV: 
пункт 3 доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 
«Якщо з об’єктивних причин документ про освітньо-кваліфікаційний 

рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства 
«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної 
бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до 
документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.»; 

пункт 5 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту: 
«Вступники, які проходять вступні іспити допускаються до участі в них 

за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, 
що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та 
екзаменаційного листка з фотокарткою.»; 

пункт сьомий виключити. 
У зв’язку з цим пункти восьмий – чотирнадцятий вважати відповідно 

пунктами сьомим – тринадцятим. 
 
4. У розділі VІ: 
абзац п’ятий пункту 2 після слів «за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість переведення в 
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»; 

пункт 4 доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 
«особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 
службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 
загальної середньої освіти.». 

 
5. Розділ VІІІ викласти в такій редакції: 
«VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 
замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 
ІІІ цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для 
зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 
особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка 
до нього та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до 
приймальної комісії ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж», 
а також укласти договір про навчання між ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» та вступником (за участі батьків або законних 
представників - для неповнолітніх вступників).  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 
на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом 
надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на 
адресу Приймальної комісії ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 



коледж», зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, 
визначені в розділі ІІІ цих Правил. Дату подання документів визначають за 
відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку 
договір про навчання між ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж» та вступником (за участі батьків або законних представників - для 
неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати 
початку навчання.  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 
на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом 
надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 
кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 
Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі ІІІ цих Правил. У такому випадку 
надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання 
між ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» та вступником (за 
участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) 
здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. 

Подані оригінали документів зберігаються у ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» протягом усього періоду навчання. 
Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого 
здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто 
пред’являє приймальній комісії ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного 
стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що 
посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали 
заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, 
роздруковану приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб додатково укладається договір між ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» та фізичною (юридичною) особою, яка 
замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе 
фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІІІ цих 
Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 
державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у 
розділах Х та XI цих Правил), втрачають право в поточному році на 
зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним 
замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІІІ цих 
Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця 
державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій 



необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 
обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж», зазначену в Реєстрі суб’єктів 
освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв’язку, з накладанням 
на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на 
електронну адресу Приймальної комісії ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж», зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО в терміни, визначені Правилами прийому ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж». Дату подання документів визначають за 
відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку 
надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання 
між ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» та вступником (за 
участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) та 
договору між ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» та 
фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 
або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку 
навчання.». 

 
 

Голова приймальної комісії                     (підпис) О.В.Литовченко 
 

Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                 (підпис) Т.В.Романенко  


